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« Pride of  Niagara. Best Winter Wheat »
Amerikaanse meelzakken als textiele getuigen

van Wereldoorlog I

Guy Delmarcel

SAMENVATTING – De KMKG bewaren 58 meelzakken uit de VS en Canada, gelegateerd 
door Isabella Errera, grote weldoenster van de textielcollectie. Zij vervoerden meel voor de noodlijdende 
Belgische bevolking vanaf  1914, dank zij de Commission for Relief  in Belgium, geleid door Herbert Hoover, et het 
“Comité belge de Secours et d’Alimentation”. Zij kwamen uit 17 verschillende staten, en een staalkaart er van wordt 
hier geboden. De schenkingen werden gepromoot door de Amerikaanse pers, met als voorbeeld Ellensburg, 
waar men een zak meel per gezin verzamelde, en dit vanaf  november 1914.

Sommige zakken werden herbruikt als tafelkleden of  zelfs voorschoten, met geborduurde of  
geschilderde opschriften van dank aan de weldoeners. Het Herbert Hoover Museum bezit nog zo’n 300 
versierde zakken, getuigen van handwerk van particulieren, maar ook als dank van gemeentebesturen. Enkele 
exemplaren werden verlucht door Belgische kunstenaars, zoals Philibert Cockx, joseph Dierickx, jos Albert, 
jean Brusselmans en Piet van Engelen.

RÉSUMÉ – Les MRAH possèdent une collection de 58 sacs à farine américains, provenant des 
États-Unis et du Canada. Ils furent légués en 1929 par Isabella Errera, grande mécène de la collection textile. 
Dès 1914 ils servirent à transporter de la farine pour les populations belges en détresse, par le truchement de la 
Commission for Relief  in Belgium, géré par Herbert Hoover, et le Comité belge de Secours et d’Alimentation. 
Ces sacs proviennent de 17 états américains différents,. Nous présentons ici un échantillonnage de différentes 
marques.

Certains sacs furent reconvertis en napperons et même en tablier, et ils portent des inscriptions 
brodées ou peintes, remerciant les EU pour leur secours. La plus grande collection de tels témoignages de 
gratitude se trouve au Herbert Hoover Memorial Museum à West Branch, Iowa : plus de 300 exemplaires 
furent ainsi offerts à Herbert Hoover. La plupart furent décorés et donnés par des particuliers, mais aussi par 
de administrations communales. Un nombre restreint fut même décoré par des artistes belges, tels que Philibert 
Cockx, joseph Dierickx, jos Albert, jean Brusselmans et Piet van Engelen.

MEELZAKKEN ALS GETUIGEN
VAN DE AMERIKAANSE GRAANINDUSTRIE

In de verzameling West-Europees textiel van de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis (KMKG) bevinden zich een zestigtal meelzakken uit de Eerste Wereldoorlog. 
Vijfenvijftig komen uit de Verenigde Staten van Amerika, drie uit Canada. Ze meten 
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gemiddeld 150 x 60 centimeter en zijn vervaardigd in fijn katoen. Elk van hen is bedrukt 
met de naam en meestal ook de logo van de bloemmolen van waar ze afkomstig zijn. Als 
inhoud is meestal een hoeveelheid van 48 of  49 pond opgegeven, iets minder of  meer dan 
22 kilogram. Zij werden verzameld door Isabella Errera (1869-1929), die hen legateerde aan 
het museum. Het was de laatste van haar aanzienlijke schenkingen, die tot op heden de kern 
vormen van de meest kostbare textilia van het museum1.

Bij de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog lijkt het gepast even 
het licht te werpen op deze voorwerpen. Toen België door de Duitse troepen in zeer korte 
tijd werd veroverd en bezet in 1914, ontstond zeer vlug een grote behoefte aan voedsel 
voor de burgerbevolking, circa 7 miljoen mensen. Ons dicht bevolkt land was voor zijn 
bevoorrading grotendeels afhankelijk van het buitenland.

Internationale hulp kwam op gang grotendeels op initiatief  van Herbert Clark 
Hoover (1874-1964), een Amerikaanse ingenieur die eerst instond voor de repatriëring 
van de Amerikaanse burgers uit de oorlogsgebieden. Hoover stond aan de wieg van de 
Commission for Relief  in Belgium (verder CRB genoemd), een hulporganisatie die vooral vanuit 
de VS zou werken. Met een maandelijks budget van 12 miljoen dollar, dank zij staatssubsidies 
en vooral donaties, kocht de CRB voedsel en essentiële goederen die naar Europa werden 
gezonden. De distributie was toevertrouwd aan een Comité de Secours et d’ Alimentation (CSA), 
een organisatie opgericht door een aantal Belgische prominente figuren: Emile Francqui, 
Ernest Solvay, Emmanuel jansen en de Brusselse burgemeester Adolphe Max2.

Het CRB kreeg ook de steun van andere liefdadige instellingen. Aldus het Madame 
Vandervelde Fund, genoemd naar de echtgenote van de Belgische hoogleraar en politicus 
Emile Vandervelde (1866-1958). Reeds in september 1914 deed zij een oproep tot hulp 
in de Amerikaanse pers, en stichtte het Belgian Women’s Dollar Fund, dat 300.000 US dollar 
verzamelde en ter beschikking stelde van het CLB3.

Dra kwam een grote operatie op gang om voedsel over te brengen vanuit de 
VS, maar ook vanuit Canada. Talrijke schepen losten hun vracht in Rotterdam, vanwaar 
de goederen verder naar België werden vervoerd4. Het leeuwenaandeel van dit voedsel 
bestond uit meel afkomstig van bloemmolens in de VS. De meelzakken werden na gebruik 
nauwkeurig bijgehouden door de twee organisaties, die hen nadien herhaaldelijk als geschenk 
aanboden aan personen die zich bij die voedselhulp verdienstelijk hadden gemaakt. Men 
mag veronderstellen dat mevrouw Errera, die tot de hoogste kringen van de Brusselse 
society behoorde, ook lid was van het CSA en aldus die zakken bekwam.

De zakken in de verzameling van de KMKG komen, op twee uitzonderingen 

1  Voor haar biografie, zie delmarcel 1985.
2  Voor de werking van de CRB, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Commission_for_Relief_in_Belgium, waaraan 
we deze gegevens ontlenen [geconsulteerd 29 september 2014).
3  Een overzicht van de Amerikaanse filantropie gedurende de oorlog is geboden bij williamS 1918.
4  Voor verdere literatuur, zie Henry 1920 en Gay 1929. Meer anekdotische informatie is te vinden in de 
dagboeken van de Amerikaanse ambassadeur Brand Whitlock (wHitlock 1919).
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na, allen van verschillende bloemmolens. Afkomstig uit zestien verschillende staten van 
de VSA en drie van Canada, bieden ze een staalkaart van de graanindustrie bij het begin 
van de oorlog. Bijna de helft, 24 op de 56, komen uit twee staten die grote producenten 
waren: Kansas (17) en Washington State (7). Verschillende exemplaren kwamen uit New 
York State (4), Montana en California (elk 3), Pennsylvania, Indiana, Missouri en Nebraska 
(elk 2), terwijl Idaho, Michigan, Minnesota, Iowa, Oregon, Tennessee en Utah maar door 
één stuk zijn vertegenwoordigd5.

We kunnen niet uitmaken of  deze selectie representatief  is zowel van de toenmalige 
Amerikaanse producenten van meel, als van hun aandeel in de hulpoperatie van 1914 en 
later. We beperken ons daarom hier tot een typologisch onderzoek van een aantal van deze 
textilia, en in enkele gevallen tot commentaren betreffende de toenmalige bloemmolens zelf  
en betreffende de Amerikaanse betrokkenheid bij deze hulp.

Op een aantal zakken is, benevens de molen van oorsprong, ook een melding 
bijgedrukt betreffende de hulporganisaties6. De meeste zakken dragen evenwel alleen de 
melding van de producent, en die meldingen van naam en plaats zijn bijna altijd opgevrolijkt 
door afbeeldingen.

Een eerste groep toont het gebouw van de bloemmolen zelf. Deze van de Union 
Mills, van de Sperry Flour Cy, in Stockton, California, geeft een getrouw beeld van het 
gebouw, zoals het nog door foto’s bekend is (Tx. 2607; fig. 1 & 2), evenals de Chico Mills 
(Tx. 2623), terwijl de Boardman River van de Hanna & Lay Cy. uit Traverse City, Michigan 
gebruik maakte van het water als drijfkracht, zoals de meesten van deze bedrijven (Tx. 2647; 
fig. 4). Deze en andere molens zijn op heden verdwenen. Eén ervan, de Preston Shaffer 
Mill uit Waitsburg, Washington,(Tx. 2637) stond op punt gered te worden in 2007 maar is 
sindsdien verwoest door brand (fig. 3 & 5).

Verschillende zakken tonen het logo van de molen, in overeenstemming met de 
merknaam. Aldus een ijsbeer voor de Polar Bear uit Arkansas City, Kansas (Tx. 2640) en 
een bizon van de Buffalo Flour Milling Cy. in Lewisburg, Pennsylvania (Tx. 2659; fig. 6). 
De Russell Mills in Russell, Kansas, adverteren dat de bloem is “made from turkey hard 
wheat”, en nemen dus een kalkoen als embleem (Tx. 2606; fig. 7). Het merk “Monarch” van 
de Turner & Co. in Helena, Montana, draagt terecht een leeuwenhoofd (Tx. 2656; fig. 8); 
Een middeleeuwse helm siert de zak van het merk “Helmet”, van de Kalispell Flour Mill in 
Kalispell, Montana (Tx. 2641), terwijl het merk “juliet”, van de McLeod Milling Company 
in Calgary, Manitoba verzinnebeeld wordt door het portret van een jonge dame (Tx. 2636).

De Bowersock Mills Company in Lawrence, Kansas, koos voor een meer intellectuele 
logo. Hun merknaam “Zephyr” wordt in beeld gebracht door een kleine gevleugelde genius 
die een brood toevertrouwt aan een vlinder, een wat ver gezochte allegorie van de antieke 

5  Voor de volledige lijst, met inventarisnummer, verwijzen we naar Bijlage 1. Mijn dank gaat hier naar Dr. Ingrid 
De Meûter, conservator van de afdeling Textiel, voor haar wezenlijke hulp bij onderhavige studie.
6  “Belgian Relief  Flour” (Tx. 2628), “Belgian Relief  Fund, contributed by the people of  Indiana” (Tx 2627), 
“The Rockefeller Foundation” (Tx. 2625); “War Relief  Donation Flour, from Mme Vandervelde Fund, Belgian 
Relief  Fund” (Tx 2630).
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godheid Zephyrus als wind van de lente (Tx. 2632; fig. 9). Deze maatschappij bestaat nog 
steeds, doch de oude watermolens op de Kansas River zijn nu vervangen door een elektrische 
centrale, maar hun logo is nog ingegeven door de oude voorstelling op de bloemzakken. 
Een mooie allegorie wordt ook geboden door de Thompson Milling Co in Lockport, New 
York: hun patisseriebloem (“cake and pie”) is verzinnebeeld door een blonde vrouw die een 
schoof  korenaren vasthoudt. Als een nieuwe Ceres is zij de “Pride of  Niagara” (Tx. 1384; 
fig. 10).

Op vele zakken is de beeldvoorstelling niet direct gerelateerd aan de naam van het 
product. Men vindt aldus beelden van paardenrennen (Tx. 2650), van spoorweglocomotieven 
(Tx. 2644), van een patrijs (Tx. 2606), of  van het Amerikaanse wapen met de adelaar, 
symbool van patriotisme vanwege de Kansas Milling Company in Wichita, Kansas, bij hun 
merk “Silk Floss” (Tx. 2619; fig. 11). Licht ironisch in de context van de toenmalige oorlog 
is het smakelijk brood dat wordt aangeboden door de German Supply Company in Lincoln, 
Nebraska (Tx. 2654; fig. 12).

Op verscheidene exemplaren leest men de melding dat het gaat om een “roller mill”, 
en dit naar een “Hungarian method” (Tx. 2656; fig. 8). Dit verwijst naar een technische 
innovatie uit de late 19de eeuw. De traditionele molenstenen, zoals we ze kennen in onze oude 
Vlaamse windmolens, waren weinig geschikt voor bedrijven die mikten op een industriële 
productie. Ze waren zeer onhandig te manipuleren door hun groot gewicht, en de groeven in 
de stenen moesten geregeld bij gekapt worden. De oplossing werd gevonden door machines 
waar het graan door opeenvolgende cilinders van verschillende profielen werd gemalen, 
waarbij de fijnheid van de bloem kon geregeld worden. Het procedé ontstond in Hongarije, 
waar men gebruik maakte van keramische rollen, maar werd weldra ook in de VS toegepast, 
ditmaal met metalen rollen.

Voor talrijke van deze nu verdwenen bloemmolens kregen we, via internet 
en aansluitende briefwisseling, enthousiaste informatie vanwege lokale historici en 
erfgoedverenigingen, niet alleen uit de grote centra zoals Wichita, Kansas maar ook uit 
kleine steden en gemeenten. De plaatselijke kranten fungeren meestal als primaire bron 
voor de geschiedenis van die bedrijven. Vooral uit Washington State, een zeer belangrijk 
productiegebied, werden nuttige gegevens verkregen uit plaatsen zoals Tacoma, North 
Yakima, Walla Walla, Sprague, Waitsburg en Ellensburg. Uit deze laatste stad, met zowat 
18.000 inwoners en zetel van de Washington Central University, bezit de KMKG een fraaie 
zak van de voormalige Ellensburg Milling company, met als logo: “Pride of  Ellensburg” of  
de Jonathan appel die in de regio werd gekweekt (Tx. 2620; fig. 13). In het najaar van 1914 
verschenen er in de lokale krant, The Evening Record, verscheidene oproepen om zulke zakken 
meel te schenken voor de hulp aan de Belgische bevolking. Op 13 november vergaderde 
het Belgian Relief  Committee, om een collecte te organiseren waarbij elke inwoner van 
het district Kittikas Valley zou gevraagd worden ofwel een zak graan, ofwel 1,25 dollar 
te schenken. De landbouwers mochten het graan naar de Ellensburg Milling Company 
brengen, die het kosteloos zou malen. Het beoogde doel was een lading van 1.000 zakken te 
bekomen, die per spoor naar Seattle zou gevoerd werden, en dan verder per schip. De streek 
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werd ingedeeld in dertien districten, met elk twee verantwoordelijken voor de collecte huis 
aan huis. In een latere bijdrage in dezelfde krant, 19 november, hoopte men dat de lading ten 
laatste op 24 november naar het schip in Seattle zal kunnen vervoerd worden.

Enkele dagen later, op 14 november, verscheen in dezelfde krant een artikel van 
Mrs Mary A. Boechner, algemeen directeur van de scholen in de regio, waarbij ze de kinderen 
oproept tot hulp ten bate van de moeders en kinderen, alleen achter gebleven terwijl de 
vaders en grote broers aan het front vechten. Het is een pathetische oproep, die de kinderen 
tot solidariteit met hun Europese leeftijdsgenoten aanzet7. We weten niet of  Kittikas Valley 
effectief  duizend zakken meel kon verzamelen, maar het benadrukt de symbolische waarde 
van deze ene meelzak bewaard in Brussel.

Deze teksten bewijzen ook dat de voedselhulp uit de VS niet overgelaten was aan 
de federale regering, maar dat hij uitging vanaf  de bevolking zelf, langs lokale comités die 
via de pers de verschrikkingen van de eerste oorlogsmaanden in ons land hadden vernomen.

MEELZAKKEN ALS DANKBETUIGING EN ALS KUNSTWERKEN

Op verschillende meelzakken van de collectie zijn later wijzigingen en toevoegingen 
gebeurd. Twee exemplaren zijn verwerkt als tafelkleedjes met franjes, en de opschriften 
werden verhoogd met borduursels (Tx. 2604: Russell’s Best (fig. 7) en 2605 Vigor Flower). 
Dit verfraaien is ook gebeurd op de hoger vermelde Pride of  Niagara (Tx 1384; fig. 10). 
Meest ingrijpend is het omvorming van een meelzak tot een schortje, waarbij ook de 
Belgische kleuren werden toegevoegd en een dankwoord: “remerciements de la petite Belgique à la 
noble Amérique” (“White Rose Flower”, Hadley Milling, Olathe Kansas Tx 1341; fig. 14). De 
zakken werden dus hergebruikt als een soort merklappen, modellen voor borduurwerkjes 
wellicht van jonge meisjes, maar ook als dragers van dankbetuiging aan de hulpverleners.

Ons verder onderzoek ter zake bracht aan het licht dat deze dankbetuigingen op 
grote schaal werden gemaakt voor de persoon die het meest had bijgedragen tot de hulp, 
nl. Herbert Hoover, die nadien president van de VS zou zijn van 1929 tot 1933. In het 
Herbert Hoover Memorial Library and Museum, in zijn geboorteplaats West Branch, Iowa, 
worden inderdaad meer dan driehonderd zulke meelzakken bewaard. Zij werden allen 
bewerkt met borduurwerk, met geschreven of  geschilderde opschriften, telkens met dank 
aan de president of  aan de VS. Ze werden ook omgevormd tot boekomslagen, kussens, 
tafelkleedjes, schilderslijsten enz.8.

7  Zie bijlage 2 en 3 voor deze teksten. Mijn dank gaat uit naar Mrs. Carolyn Honeycutt, naar Mrs. Sadie Thayer, 
Director, Kittikas County Historical Museum, Ellensburg, en naar Mrs. Nicole Klauss, journaliste bij de 
Ellensburg Daily Record. Zie ook: http://www.dailyrecordnews.com/members/world-war-i-flour-bags-traced-
to-kittitas-county/article_fc132eb0-e68b-11e3-ae9c-001a4bcf887a.html. [geconsulteerd 29 september 2014).
8  Met oprechte dank aan Marcus E. Eckhardt, Curator, Herbert Hoover Presidential Library – Museum. Enkele 
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Op één zak te Brussel, afkomstig van de Gem State Roller Mills in Ucon, Idaho, 
met merk “Perfect”, is de achterkant verlucht met een monochrome tekening van een 
zittend kind dat zijn pap eet, met opschrift “Au bénéfice de l’alimentation, 1914-1915” en 
getekend G. Devreese (Tx. 2626; fig. 15). Op de zak staat ook de stempel van het “Comité 
de Secours et d’Alimentation”, afdeling Brabant. Het gaat hier duidelijk om het werk van 
een kunstenaar, wellicht Godefroid Devreese (1864-1941), vooral bekend als beeldhouwer, 
die ook medailles maakte met de beeltenis van Herbert Hoover en van Brand Whitlock, de 
toenmalige ambassadeur van de VS in Brussel. Het Herbert Hoover Memorial Museum 
bezit eveneens een aantal zakken die door professionele Belgische kunstenaars werden 
versierd. Ze zijn zo goed als onbekend, en deze bijdrage is een gelegenheid om hen te 
ontsluiten. Sommige exemplaren werden aldus gemaakt in opdracht van officiële instanties, 
zoals de stad Halle, de gemeenten Merchtem en Gaasbeek. Voor deze laatste werd een 
zak beschilderd met een afbeelding van het kasteel, getekend “j.V.C. 1916”: het verwijst 
naar jules Van Cromphout (1851-1917), die rentmeester was van de gravin Arconati op het 
kasteel, en van 1885 tot 1917 burgemeester van Gaasbeek (Hoover Museum, inv. 62-4-104; 
fig. 17)9. Op andere taferelen komen ook duidelijke handtekeningen, zoals op landschappen 
door G. van Vaerenbergh (inv. 62-4-157) en door Philibert Cockx (1879-1949; inv. 62-4-
254).

Verscheidene exemplaren getuigen van een volwaardig artistiek talent. Een fraaie 
monochrome compositie, als het ware een ontwerp voor een oorlogsmonument, is van 
de hand van joseph H. Dierickx (1865-1959), die de Prix Godecharle won in 1887 en ook 
actief  was als architect (inv. 62-4-435; fig. 16). De “Vrouw aan het naaiwerk” van Jos Albert 
(1886-1981) sluit helemaal aan bij de bekende huiselijke taferelen van deze Fauvist (inv. 62-
4-103; fig. 18), maar de twee werken getekend door Jean Brusselmans (1884-1953) geven 
ons zeldzame getuigen van diens fauvistische periode, die nadien veranderde in zijn bekende 
meer geometrische stijl (inv. 62-4-119 en 231; fig. 19 & 20). Hierbij voegen we nog een 
fraai geborduurde allegorie, een ‘Belgische’ haan met opschrift “Aan het dappere België”, 
dat luidens een Franse tekst bovenaan rechts werd gemaakt in opdracht van de Antwerpse 
afdeling van het CSA. Het werk is met de pen gesigneerd door Piet Van Engelen (1863-
1924), een verdienstelijke dierenschilder uit Lier, die het ontwerp leverde (inv. 62-4-447; 
fig. 21).

Van materiële dragers van voedsel ontpopten deze bescheiden voorwerpen zich 
dus nadien als symbolen en metaforen voor de dankbaarheid van de Belgische burgers ten 
aanzien van hun weldoeners overzee. Een eeuw na de feiten verdienden zij even weer onze 
aandacht.

voorbeelden zijn gepubliceerd in [anon.] 1995. Meer gegevens op http://www.hoover.archives.gov/exhibits/
collections/flour%20sacks/index.html. [geconsulteerd op 29 september 2014].
9  Met dank aan Boudewijn Goossens, conservator bij het kasteel van Gaasbeek.
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BIjLAGE 1
LIjST VAN DE AMERIKAANSE MEELZAKKEN IN DE KMKG

Staat Inv.nr Merknaam Firma Plaats
VS

California 1027 Mission Bells* Port Costa Milling
2623 Chico Mills Flour Sperry Flour Cy

2607 Stocktonia Union Mills / Sperry 
Flour Stockton

Idaho 2626 Perfect Gem State Roller 
Mills Ucon 

Indiana 2655 Victor D./R. Smith Tipton 
Roller Mills Tipton

2627 Muncie Star* Haynes Milling Cy. Portland
Iowa 2643 Superb Great Northern Mills Sioux City

Kansas 1341 White Rose Hadley Milling Olathe
2604 Russell’s Best Russell Milling co. Russell

2605 Vigor Flour Red Star Mill & 
Elevator Wichita

2624 Zie 2605 
2608 Tip Top Alton Roller Mills Alton

2610 Pride of  Peabody Peabody Roller Mills
Miffett & Co. Peabody

2612 Umpire Kramer Milling Cy. Anthony
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2613 Sun Flower* Greensburg Milling 
Cy. Greensburg

2614 Gold Drop F.M. Kaull & Sons Glen Elder
2617 Cream Russell Milling Cy. Russell
2619 Silk Floss Kansas Milling Cy. Wichita
2622 Howard’s best The Howard Mills Cy. Wichita

2628 Belgian Relief  
Flour jackman Roller Mills Minneapolis

2632 Zephyr* Bowerstock Mills Lawrence
2634 Kansas Pride Walnut Greek Mills Great Bend
2640 Polar Bear New Era Milling Cy Arkansas City

2642 BB Winfield / Baden-
Vilm Milling Winfield

Michigan 2647 Boardman River* Hanna & Lay Co. Traverse City

Minnesota 2615 Western Queen 
Flour

International Milling 
Cy. New Prague

Missouri 2606 Royal Bob Nevada Milling Nevada
2609 Mark Twain * S & S Flour Mills St. Louis

Montana 2641 Helmet* Kalispell Flour Mill Kalispell
2656 Monarch* Turner & Co. Helena
2618 Lutana Flour Lutey Bros. Butte

Nebraska 2654 Best pure wheat 
flour German supply co. Lincoln 

2644 Lincoln Mills* N.F. Chaney Havelock
New York 

State 2616 War Relief  
Donation

Mme Vandervelde 
Fund Buffalo

2630 Gold Dust Thornton & Chester 
Milling Cy. Buffalo

1384 Pride of  Niagara Thompson Milling 
Cy. Lockport

2638 Best Bread Flour Farwell & Rhines Watertown

Ohio 2648 The Famous White 
Loaf Burrer & Sons Sunbury

Oregon 2635 H Heppner Milling Heppner
Pennsylvania 2657 A Flour Millbourne Mills Philadelphia

2659 Buffalo Hed-ov-
all* Buffalo Flour Milling Lewisburg
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Tennessee 2629 De Soto Liberty Mills Nashville
Utah 2650 IXL* Central Milling Co. Logan

Washington 
State 2620

Pride of  
Ellensburg, 

jonathan apple

Ellensburg Milling 
Cy. Ellensburg

2653 Bakers XXX Flour Ellensburg Mills Ellensburg

2611 Walla Walla Eureka Mills, Dement 
Bros. Walla Walla

2631 Choice Sprague Roller Mills Sprague

2637 Peerless 
Washington Mills*

Preston Shaffer 
Milling c. 1867-1957 Waitsburg

2652 Blue Stem N.Y. Milling North Yakima

2621 M Fancy patent Puget Sound Flouring 
Mills Tacoma

Onbepaald 2651 Golden Sheaf P.j. Clifford
2658 Big 4 Royal Milling Cy.
2633 Royal Mills
2625 Rockefeller Found.
2649 Top Notch Crombie & Co.
2646 Holly*

CANADA
British 

Columbia 1028 ?? Aux héroiques 
Belges Vancouver

Ontario 2636 juliet* Mc Leod Milling cy. Stratford
Manitoba 2639 Seal of  Manitoba Robin Hood Mills Calgary
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BIjLAGE 2
OPROEPEN IN DE PERS TE ELLENSBURG, WASHINGTON,

IN NOVEMBER 1914

The Evening Record, 14 november 1914:

ENTIRE VALLEY IS DISTRICTED FOR THE BELGIAN CAMPAIGN
Enthusiastic Committee Meeting Arranges for Systematic Campaign to Aid Starving 
Belgians.

At an enthusiastic meeting in the chamber of  commerce of  the Belgian Relief  
Committee yesterday afternoon, plans were made for a thorough canvas of  the entire 
Kittitas Valley in an effort to raise a carload of  flour to send to aid the starving Belgian 
women and children. (…) It was decided to adopt the motto: “A sack of  Flour or $ 1.25”, 
and to solicit donations from every home in Ellensburg and the surrounding country. 
B.F. Reed, president of  the Ellensburg Milling Company, has offered to grind up any wheat 
brought to the mill for the relief  work free of  charge. Thus any farmer may bring enough 
wheat to make up a sack or more of  flour and he will be credited with that much flour by 
the relief  committee.

The carload of  flour must leave Ellensburg not later than November 25th, and it 
is expected to have the relief  ship sail from Seattle December 1st. To fill the car it will take 
1000 sacks of  flour and to obtain 1000 sacks of  flour will mean a great amount of  work by 
the committee. It is therefore asked that every resident of  Ellensburg and the valley who 
wants to give to this worthy cause, should either let the district chairman in his district know 
or phone Fred P. Wolf, the chairman of  the general committee. (…) Cash contribution 
will also be received at the Elwood drug store. It is also proposed to have one window 
arranged for advertising the fund. In this window a daily record will probably be made of  
contributions to date. These will also be published in the Record. Donations of  wheat and 
flour should be left at the Ellensburg Milling Cy.
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The Evening Record, 18 november 1914: 

CHILDREN TO AID BELGIAN RELIEF
Members of  Different Schools to Contribute Enough to Purchase a Sack of  Flour

Mrs Mary A. Boechner, county superintendent of  schools, has sent out a letter to 
each school district in the county as follows:

Ellensburg, Nov.14, 1914

Dear Boys and Girls,

As Thanksgiving time draws near, we are thinking of  how much we have for which 
to be thankful. Home, friends, food and clothing, and a land of  peace in which to live.

The boys and girls in Europe are having a sorry time of  it this year with fathers 
away at war, and sad mothers trying to do both father’s and mother’s work. What a dreadful 
time when fathers and big brothers must go to fight and mothers and big sisters to nurse 
the wounded!

The poor children in Belgium are hungry because their crops have been destroyed 
by great armies and they are left with almost nothing.

We are planning to send from this county a whole car load of  flour and we know 
you want to help by giving what you can spare. Your fathers and mothers are going to give 
a sack of  flour, but you can give a small amount of  money or some wheat.

Wheat can be exchanged for flour here at the mill, so bring a small bag of  wheat 
or what money you can spare and have a hand in feeding those hungry people across the 
ocean. A whole ship load containing thousands of  sacks of  flour will be sent the first of  
December.

Bring your offerings to school and your teacher will send or bring them here in my 
office. They must be here by November 25. Perhaps you can raise enough money with what 
your teacher will give to buy a whole sack of  flour. It will not cost more than $ 1.25. That 
would be a fine gift from our school.

Let us help to make a real Christmas feast for those suffering ones in Europe. We 
will all be the happier for it.

Yours sincerely

Mary A. Boechner
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Fig. 1. – Union Mills, Stockton, California, bedrukt katoen, 1914-15, KMKG, inv.Tx. 2607
(© KMKG-MRAH).
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Fig. 2. – De graanmolen van Stockton, rond 1900

Fig. 3. – De graanmolen van Waitsburg, in 2007 (nu verdwenen)
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Fig. 4. – Boardman River, Traverse City, Michigan,
bedrukt katoen, 1914-15, KMKG, inv.Tx. 2647

(© KMKG-MRAH).
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Fig. 5. – Preston Shaffer Milling Cy, Waitsburg, Washington,
bedrukt katoen, 1914-15, KMKG, inv.Tx. 2637

(© KMKG-MRAH).
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Fig. 6. – Buffalo Flour Milling, Lewisburg, Pennsylvania,
bedrukt katoen, 1914-15, KMKG, inv.Tx. 2659

(© KMKG-MRAH).
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Fig. 7. – Nevada Milling Co., Nevada, Montana,
bedrukt katoen, 1914-15, KMKG, inv.Tx. 2606

(© KMKG-MRAH).
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Fig. 8. –  ‘Monarch’, Turner & Co., Helena, Montana,
bedrukt katoen, 1914-15, KMKG, inv.Tx. 2656

(© KMKG-MRAH).
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Fig. 9. –  ‘Zephyr’, Bowersock Milling & Power Co., Lawrence, Kansas,
bedrukt katoen, 1914-15, KMKG, inv.Tx. 2632 (detail)

(© KMKG-MRAH).
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Fig. 10. –  ‘Pride of  Niagara’, Thompson Millig Co., Lockport, New York,
bedrukt katoen, 1914-15, KMKG, inv.Tx. 1384

(© KMKG-MRAH).
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Fig. 11. –  Kansas Milling Co., Wichita ,Kansas,
bedrukt katoen, 1914-15, KMKG, inv.Tx. 2619

(© KMKG-MRAH).
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Fig. 12. – German Supply Co., Lincoln, Nebraska,
bedrukt katoen, 1914-15, KMKG, inv.Tx. 2654

(© KMKG-MRAH).

118 |



Guy Delmarcel

Fig. 13. – ‘Jonathan’, Ellensburg Milling Co., Ellensburg, Washington,
bedrukt katoen, 1914-15, KMKG, inv.Tx. 2620

(© KMKG-MRAH).
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Fig. 14. – ‘White Rose’, The Hadley Milling Co., Olathe, Kansas,
bedrukt katoen, 1914-15, KMKG, inv.Tx. 1341

(© KMKG-MRAH).
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Fig. 15. – Gem State Roller Mill, Ucon, Idaho achterzijde door G. Devreese,
bedrukt katoen, 1914-15, KMKG, inv.Tx. 2626

(© KMKG-MRAH).

Fig. 16. – Michigan Milling Co., Ann Arbor Michigan,
beeldengroep, door Joseph Dierickx, met melding “esquisse”,

The Herbert Hoover Memorial Museum, inv. 62-4-435
(©  The Herbert Hoover Memorial Museum).
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Fig. 17. – ‘Brabant, Commune de Gaesbeek’, geschilderd door Jules Van Cromphout, 1916,
The Herbert Hoover Memorial Museum, inv. 62-4-104

(© The Herbert Hoover Memorial Museum).
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Fig. 18. – ‘Vrouw aan het naaiwerk’, geschilderd door Jos Albert, 1915,
The Herbert Hoover Memorial Museum, inv. 62-4- 103

(© The Herbert Hoover Memorial Museum).
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Fig. 19. – ‘Hommage reconnaissant des travailleurs belges, 1915’, geschilderd door Jean Brusselmans,
The Herbert Hoover Memorial  Museum, inv. 62-4-119

(© The Herbert Hoover Memorial Museum).
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Fig. 20. – ‘Hommage reconnaissant des travailleurs belges, 1915’, geschilderd door Jean Brusselmans, 
The Herbert Hoover Memorial Museum, inv. 62-4-231

(© The Herbert Hoover Memorial Museum).
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Fig. 21. – ‘Aan het dappere België’, borduurwerk, ondertekend door Piet Van Engelen, 1916,
The Herbert Hoover Memorial Museum, inv. 62-4- 442

(© The Herbert Hoover Memorial Museum).
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